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   الصندوق  مدير)  ج

  

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

  884. ب.ص

  11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة
  8004298888 ھاتف

  + 966) 11( 2032546 فاكس

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 ينطبق ال
 

رة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3    الف

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

رة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4   الف

رشادي للصندوق 10.01مقارنة م 2018خالل النصف األول من عام % 8.19حقق صندوق فالكم لألسهم السعودية  % حققها املؤشر االس
رة. 15.05حيث حقق   TASIومقارنة مع أداء مؤشر كل األسهم السعودية    % خالل الف

روكيماويات. حيث أن أحد أهم أسباب النصف األول من هذا العام أداءًا قويًا خالل السوق السعودي حقق  ي البنوك والب مدعومًا بأداء قطا
ي األمريكي مما يع ارتفاع معدل إعادة الشراء املعاكس نظرًا الرتباط ارتفاع قط اع البنوك التوقعات لزيادة اسعار الفائدة من البنك الفيدرا

روكيماويات فقد كان هذا األداء نتيجة الرتفاع أسعار السلع عامليًا.  توقعاتنا أما من حيث الريال السعودي بالدوالر األمريكي. أما من ناحية قطاع الب
ي بعض القطاعات للحد من ذلك، كما أن  ى الرغم من وجود عدد من املبادرات  ي متضخم ع للسوق السعودي فإننا نرى أن االقتصاد املح

ى كل من مؤشر  ي السوق   FTSEومؤشر   MSCIانضمام املؤشر السعودي إ سينعكس إيجابًا من حيث زيادة السيولة من قبل املستثمر األجن 
ر .    خاصة ألسهم الشركات ذات الرأسمال الكب

 
رات أي تفاصيل -5 ى حدثت تغي رة خالل املعلومات ومذكرة أحكام و شروط ع   الف

رات الصندوق  مدير  قام  :التالية بالتغ

اية  ي كما
  2018 يونيو

ي التوزيع   الصندوق  إلستثمارات القطا

 األساسية املواد % 26.42
الكية الخدمات % 5.11  اإلس
  السلع طويلة األجل  % 4.79

  السلع الكمالية   تجزئة % 11.30
  األغذية إنتاج  % 11.40

  الصحية الرعاية  % 3.70
  البنوك % 25.47

ن % 9.58   التأم
  إدارة وتطوير العقارات  % 2.63
  نقد % 0.48

 املجموع 100%



3 
 

  ي ن حفظ للصندوق بداًل عن شركة فالكم للخدمات املالية بناًء  م27/02/2018تاريخ قام  ن شركة البالد املالية أم بتعي
ى متطلبات الئحة صناديق االستثمار     .الصادرة عن هيئة السوق املالية ع

  ي تاريخ تقام مدير الصندوق ب رشادي للصندوق  ر املؤشر االس عية م ليكون مؤشر فالكم لألسهم الشر 27/02/2018غي
 ).TASIبداًل عن مؤشر كل األسهم السعودية (

  م بتحديث شروط وأحكام الصندوق وإصدار مذكرة املعلومات و ملخص 01/04/2018قام مدير الصندوق بتاريخ
    املالية السوق  هيئة عن لصادرةاملعلومات الرئيسة لتتوافق مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار ا

  
   أخرى  معلومات -

ى شروط وأحكام الصندوق.ملزيد من ا ى الرجوع إ   ملعلومات ير

  

  أخرى  استثمارية صناديق ي الصندوق  استثمار -6

  يوجد.ال 
  
رة خالل الخاصة العموالت -7   الف

رم لم رة خالل الصندوق  مدير ي   .أي ترتيبات عمولة خاصة  الف

  

  أخرى  بيانات -8

ىللمزيد من املعلومات  ى شروط وأحكام الصندوق  ير    . الرجوع إ
 

   املالية القوائم)  و

ن ن القانوني  تم إعداد القوائم املالية األولية وفقًا ملعيار التقارير املالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسب
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